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ঋণ প্রদাবন অক্ষম েযলি লি আল্লাহর িাবে ধরা 
পড়বে? 

প্রশ্নঃ   
১. আমার লনবজর লিে ুটািা এেং অনয এিজবনর িাে থেবি ঋণ িবর 
আরও লিে ু টািা এিজনবি েযেসার উবেবশয লদবয়্লেলাম। পবর থস 
প্রতারণা িবর সেগুবলা টািা থমবর থদয়্। থসই টািা থেবি এিটা 
টািাও থভাগ িরবত পালরলন। এখন পলরবশাধ িরার মবতা সামেয্ও 
আমার থনই। এবক্ষবে ঋণ পলরবশাধ না িরবল লি আলম আল্লাহর িাবে 
ধরা পবড় যাবো? 
২. আলম অবনি টািা ঋণী। েতম্াবন থয আয়্, তা লদবয়্ পলরবশাধ িরার 
জনয িবয়্ি েেবরর প্রবয়্াজন। এ সময়্ আলম লিতাল লি সালেললল্লাবহ 
থের হবল, যলদ শহীদ হই, তাহবল এই ঋবণর িারবণ আলম লি আল্লাহর 
িাবে ধরা পবড় যাবো? 

প্রশ্নিারী- হালেেুর রহমান 
  
উত্তরঃ থযবহতু অবনযর িাে থেবি ঋণ লহবসবে টািা গ্রহণ িবরবেন, 
সুতরাং উি ঋণ আপলন থভাগ না িরবলও তা আপনাবি পলরবশাধ 
িরবত হবে। হাদীস শরীবি এবসবে, 

(، وقال: 1079املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه. رواه الرتمذي ) نفس
 .هذا حديث حسن

“ঋণ পলরবশাধ িরা পয্ন্ত মুলমবনর রূহ ঋবণর দাবয়্ আেদ্ধ োবি।

” -সুনানুত লতরলমযী: হাদীস নং ১০৭৯   
হাদীবস আরও এবসবে, 

 )1886للشهيد كل ذنب إال الدين. صحيح مسلم ) يغفر

িাতওয়্া নাম্বার:30৮                    প্রিাশিালঃ21-12-২০২2 ইং 
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“ঋণ েযতীত শহীবদর সিল গুনাহ ক্ষমা িবর থদওয়্া হবে।” -
সহীহ মুসললম: হাদীস নং ১৮৮৬ 
ঋণ গ্রহীতা যলদ ঋণ পলরবশাবধ আন্তলরি হয়্, আল্লাহ তাবি ঋণ 
পলরবশাবধ সাহাযয িবরন। হাদীস শরীবি এবসবে, 

عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، أن ميمونة، زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  عن
استدانت فقيل هلا: اي أم املؤمنني، تستدينني وليس عندك وفاء، قالت: إين 

من أخذ دينا وهو يريد أن »مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
(، وقال األرنؤوط 4687)ىبرواه النسائي يف اجملت«. يؤديه، أعانه هللا عز وجل

(: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال 11/420يف تعليقه على ابن حبان )
 .الشيخني

“উোয়্দুল্লাহ ইেবন আেদুল্লাহ ইেবন উতো (রহ) েবলন, উম্মুল 
মুলমনীন মাইমূনা (রালয) ঋণ গ্রহণ িরবলন। তাাঁবি েলা হবলা, থহ 
উম্মুল মুলমনীন! আপলন থতা ঋণ লনবেন, অেচ ঋণ পলরবশাধ িরার 
মবতা সম্পদ আপনার িাবে থনই। লতলন েলবলন, আলম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লামবি েলবত শুবনলে, থয েযলি ঋণ লনবয়্ 

তা পলরবশাবধর ইো রাবখ, আল্লাহ তায়্ালা তাবি সাহাযয িবরন।” -
সুনানুন নাসায়্ী: হাদীস নং ৪৬৮৭ 
অেশয ঋণ পলরবশাবধ আন্তলরি হবয়্ পলরবশাবধর পূণ্ থচষ্টা অেযাহত 
রাখার পরও থিউ যলদ ঋণ পলরবশাধ িরবত অক্ষম হয়্, তাহবল তার 
থচষ্টা ও সলদোর প্রলতদানস্বরূপ আল্লাহ তায়্ালা হাশবরর লদন লনজ 
অনুগ্রবহ তার ঋণ পলরবশাবধর েযেস্থা িবর লদবেন। হাদীস শরীবি 
এবসবে, 

يد إتالفها أتلفه أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه، ومن أخذ ير  من»
 .)2387رواه البخاري يف الصحيح )«. هللا
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“থয েযলি মানুবষর মাল (ধার) থনয়্ পলরবশাধ িরার উবেবশয, 
আল্লাহ তায়্ালা তা আদায়্ িবর লদবেন। আর থয তা থনয়্ লেনষ্ট িরার 
লনয়্বত, আল্লাহ তায়্ালা তাবি ধ্বংস িরবেন। -সহীহ েুখারী: হাদীস নং 
২৩৮৭ 
হাবিয ইেবন হাজার আসিালানী (রহ) েবলন, 

أبن يفتح عليه يف الدنيا وإما أبن يتكفل عنه يف اآلخرة. اهـ. فتح الباري  إما
(5 /54( 

“(আল্লাহ তার ঋণ দুই প্রলিয়্ায়্ আদায়্ িরবেন) হয়্ দলুনয়্াবত তাবি 
সেলতা দান িরবেন (যাবত ঋণ পলরবশাবধ সক্ষম হয়্) অেো 

পরিাবল তার পক্ষ থেবি যালমন হবয়্ যাবেন।” -িাতহুল োরী: 
৫/৪৫ 
পক্ষান্তবর থিউ যলদ ঋণ পলরবশাবধর ইো না রাবখ তার সম্পবি্ 
হাদীবস এবসবে, 

رجل تدين دينا وهو جممع أن ال يوفيه إايه لقي هللا سارقا. رواه ابن ماجه  أميا
( ابسنادين. أما الثاين فحسنه البوصريي يف مصباح الزجاجة 2410يف السنن)

 (3/64(. 
“থযবিাবনা েযলি ঋণ গ্রহণ িরবলা এেং তা পলরবশাধ না িরবত 
সংিল্পেদ্ধ, (লিয়্ামবতর লদন) থস আল্লাহর সাবে থচাররূবপ সাক্ষাত 

িরবে।” -সুনাবন ইেবন মাজাহ: হাদীস নং ২৪১০  
উবল্লখয, িুিাহাবয়্ থিরাম থযখাবন েবলবেন, ‘লজহাদ িরবয আইন হবল 
সে লিে ুোদ লদবয়্ তাৎক্ষলণি লজহাবদ থেলরবয়্ পড়বত হবে; ঋণদাতার 

অনুমলতও লাগবে না’- তা দ্বারা উবেশয হল, যখন শত্রুরা 
মুসললমবদর উপর আিমণ িবর এেং আমাবদর থমািাবেলা িরার 
সামে্য আবে, আমরা তৎপর হবলই তাবদর প্রলতহত িরা সম্ভেপর। 
লিন্তু আমাবদর েত্মান পলরলস্থলত এমন নয়্। েরং এখাবন শত্রুরা 
আমাবদর উপর লেজয়্ লাভ িবর দখল ও িতত্ত্ব প্রলতলিত িবর লনবয়্বে 
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এেং আমরা এত দুে্ল স্তবর থপ াঁবেলে থয, তাবদর লেরুবদ্ধ লিলহাল 
আমাবদর লিতাবলর সামে্য থনই। এই পলরলস্থলতবত লজহাদ িরবয আইন 
লিি, লিন্তু লজহাবদর জনয তাৎক্ষলণি থের হবয়্ পড়া িরয নয়্; েরং 
এখন দালয়্ত্ব হল, প্রস্তুলত গ্রহণ ও সামে্য অজ্বনর থচষ্টা িরা। সামে্য 
অলজ্ত হবল থের হওয়্া। এ প্রস্তুলত পে্লটর সবে যতক্ষণ অনযানয 
িরযগুবলা সাংঘলষ্ি না হবে, ততক্ষণ প্রস্তুলতর পাশাপালশ অনযানয 
িরযগুবলাও আদায়্ িবর থযবত হবে।  
অতএে, আপলন ঋণদাতার ঋণ পলরবশাবধর থচষ্টা িরুন। এিই সবে 
যতটুিু সম্ভেপর লজহাবদর িাজ িবর যান। যলদ এর মাবে শাহাদাত 
নসীে হয়্, অেো স্বাভালেি মৃতুযও হয়্ (আল্লাহ আপনাবি হায়্াবত 
তাইলয়্যো দান িরুন), তেুও আপনার সলদোর প্রলতদানস্বরূপ আল্লাহ 
তায়্ালা লনজ অনুগ্রবহ আপনার ঋণ পলরবশাধ িবর থদবেন 
ইনশাআল্লাহ। -থদখুন: রেুল মুহতার: ৪/১২০; শারহুস লসয়্ালরল 
িােীর: ১/২৩-২৫, প্রেম অধযায়্, িাযীলাতুর লরোত। 

 .وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলিয়্া আনহু) 

০৭-০৫-১৪৪৪ লহ. 
০২-১১-২০২২ ঈ. 


